EXPEDIENT 21RH0003

Informe tècnic per a la contractació dels serveis de Suport i Manteniment de BOLD
des de la data de signatura del contracte fins al 31 de desembre de la 2022. Expedient
21RH0003

I.- ENQUADRAMENT
1.- Antecedents.
En data 09 de setembre de 2021, es remet carta d’invitació al proveïdor GPS (GLOBAL
PLANNING SOLUTIONS S.L. amb NIF núm.B-63863948) creador i distribuïdor en
exclusiva del producte BOLD a l’efecte de que presenti oferta, si fos del seu interès,
en relació a la licitació en un procediment negociat sense publicitat, expedient núm.
21RH0003 i que te per objecte la contractació del servei de Recolzament
desplegament implantació Gestió Horaris i Calendaris BOLD, d’acord amb l’article
168, lletra a), apartat 2on de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (a partit d’ara LCSP).
En forma i termini es rep oferta del proveïdor convidat i que es procedeix a valorar en
el present informe.

2.- Objecte de la contractació.
De conformitat als els PPT (apartat 2) aprovats i publicats eren objecte de
contractació en el present procediment els següents serveis:
1.- El manteniment de llicències adquirides fins aquelles que realment s’estiguin
incloent a l’aplicatiu al cost de tarifa que constaven al Plecs.
2.- Bossa d’hores per al suport al desplegament/estabilització del sistema.
3.- Bossa d’hores per al manteniment i desenvolupament d’evolutius que cobreixin
les necessitats de la CCSPT i no cobertes pel manteniment.
4.- Manteniment per garantir la compatibilitat tecnològica de l’eina amb les
configuracions del lloc de treball del CCSPT
Aquest objecte tenia una concreció addicional pel que fa al termini i quantificació:
Termini: “Aquests serveis està previst siguin desenvolupats entre octubre de 2021 o la
data de signatura del contracte i desembre 2022.”
Quantificació Bossa d’hores: “Pel que fa a la formula de funcionament de la present
contractació pel que fa a la bossa d’hores ho serà a través de quantificació de cadascun
dels subprojectes a traves de la pressupostació i cotització en termes de numero d’hores
a esmerçar en cadascun dels subprojectes i prèviament validades pel CCSPT.”
Es quantifica una dedicació màxima de 720 hores de consultor sènior.
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3.- Quantificació i determinació del preu.
3.1.- Pel que fa a la determinació del preu de les llicències s’estableix als PPT la següent
taula d’escalat:
MANTENIMIENTO ANUAL DE LLICENCIES
CONCEPTES

Preu anual

Fins a 2.000 empl.

10.790,00 €

Cada paquet de 500 professionals addicionals

1.337,00 €

3.2.- Pel que fa al preu de les hores de consultor s’estableix que cada hora de
consultor sènior serà de 56 € i cada hora de consultor no sènior tindrà un factor
corrector de 0,8 sobre l’esmentat preu.

4.- Temporalitat dels serveis i les llicències.
4.1.- Les llicències fins a 3600 estan adquirides i el manteniment abonat fins al 31 de
desembre de 2021.
4.2.- L’import màxim de sortida de manteniment de llicencies pel 2022 serà de fins a
2000 professionals, es a dir de 10.790 €, sense perjudici de l’adaptació al numero real
d’empleats incorporats a l’aplicatiu. GPS s’obliga a notificar a CCSPT la previsió de salt
de tram de forma prèvia a aquest, a efectes de, en el seu cas, establir les estratègies
de planificació o limitació d’usuaris per part del Consorci.
4.3.- Les hores de consultor (o altre personal amb el factor corrector detallat
precedentment es periodifiquen en:
- bossa d’hores per l’anualitat 2021 serà de 250 hores per 56 € hora.
-

bossa d’hores per l’anualitat 2022 serà de 470 hores per 56 € hora

II.- VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA
5.- Consideracions prèvies al contingut de l’oferta.
De la lectura de l’oferta presentada pel licitador s’identifiquen alguns paràgrafs o
expressions que poden ser d’interpretació difusa i que caldrien que fossin
interpretats de conformitat amb el criteri dels PPT, ja que, de no ser així, l’oferta no
s’ajustaria als requeriments del procediment. Per tant, atenent a la publicitat del
present informe, l’empresa licitadora, si finalment admet la contractació, ho farà
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perquè reconeix que la interpretació autèntica de la seva oferta ho es en els termes
que es contenen en el present informe.
Aspectes objecte d’interpretació:
a) A l’apartat 2.1 de la proposta tècnica el licitador diu textualment:
“La dedicació màxima de la bossa d'hores serà de 720 hores conjuntes de consultor
i tècnic.
El preu màxim per hora de treball efectiu de consultor és de 56 € + IVA.”
Aquesta expressió s’ha d’interpretar de forma autèntica com:
L’hora de consultor es valorarà a 56 € /hora.
L’hora de tècnic (o perfils inferiors a consultor) es valorarà a 56€/hora amb el factor
corrector del 0,8 i, per tant, a 44,8 €/hora.
Per tant, allò que actua com a limitant és l’import global de 720 hores x 56 €, es a dir
40.320 € de forma que serà possible bescanviar o gastar més hores de tècnic i
consultor que les 720, sempre que l’import global econòmic no sobrepassi el
pressupost econòmic destinat a la bossa d’hores.
b)La mateixa expressió contempla el terme “temps efectiu de treball”.
Aquesta expressió s’haurà d’interpretar com temps en que realment s’ha dedicat per
part del consultor o tècnic a resoldre la incidència o problema, no essent possible
aplicar preus mínims per consulta o incidència si el temps efectiu de treball ha estat
inferior (no s’admetran, per tant, “baixades de bandera”), sinó la tarificació del
temps efectiu de treball.
Això dit en aquest apartat serveix per allò expressat a l’apartat 5.1 de la proposta del
licitador quan estableix com a preu únic el de 56 €/hora.
C) A l’apartat 2.2 in fine el licitador utilitza l’expressió:
“Els serveis de desplegament es desenvoluparan des l’1 d’octubre (sic) 2021 fins 30 de
setembre de 2022, tot i que el manteniment de Llicències tinguin la vigència des del 1 de
gener (sic) a el 31 de Desembre 2022”.
Aquest paràgraf s’ha d’interpretar en el sentit de que els serveis de desplegament
(bossa d’hores) podrà efectuar-se des de la data de la signatura del contracte fins al
31 de desembre de 2022 de conformitat amb els PPT sempre que existeixi
disponibilitat d’hores a la bossa contractada. Així mateix hi cap la pròrroga d’acord
també amb els PPT.
D) A l’apartat 2.3 de la proposta del licitador, s’estableix que “.... actualment hi ha 2377
empleats...” .
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A efectes d’aquest procediment aquesta xifra no te cap importància ja que el
manteniment de les llicències de fins a 3.600 empleats es troben abonades fins al 31
de desembre de 2021. Per tant, les llicències que efectivament s’abonaran al 2022
seran les que corresponguin efectivament amb els NIF d’empleats incorporats a
l’aplicatiu durant l’exercici.
En aquest sentit es incorrecta l’expressió inclosa a la proposta del licitador, apartat
2.3 in fine quan diu:
“Els serveis als que donarem resposta són:
1. Donar serveis de Manteniment de llicències de fins a 3600 usuaris.
2. Donar serveis Bossa d’hores per al suport al desplegament de nous usuaris.
3. Donar serveis Bossa d’hores per al manteniment i desenvolupament d’evolutius que
cobreixin les necessitats de la CCSPT.”
Per donar per vàlida aquesta expressió caldrà que sigui interpretada de forma autèntica de
la següent manera:
“Els serveis als que donarem resposta són:
1. Donar serveis de Manteniment de llicències de fins al nombre de professionals inclosos a
l’aplicatiu durant l’exercici 2022 de conformitat amb l’escalat de preu establert al PPT.”
2. Donar serveis Bossa d’hores per al suport al desplegament de nous usuaris.
3. Donar serveis Bossa d’hores per al desenvolupament d’evolutius que cobreixin les
necessitats de la CCSPT.”
Per tant, a l’apartat 3 s’ha d’eliminar que les bosses d’hores donen suport al manteniment,
perquè les hores necessàries per incorporar allò que formi part del manteniment de les
llicències, com la seva pròpia expressió determina ha d’estar inclosa en el manteniment i no
es pot efectuar un cobrament redundant. Cal recordar que el CCSPT ha adquirit les llicències
i el que abona en el manteniment de les mateixes i aquest no es pot entendre com el dret
d’ús., perquè aquella era una altre fórmula que no va fer servir el Consorci.
E)
En l’apartat 5 de la proposta de licitador s’estableix que s’està treballant en la posada
en marxa del desplegament de fins a 3600 empleats. Aquesta expressió s’ha d’entendre en
sentit autèntic com a que el CCSPT determinarà com i quan s’efectuarà el desplegament de
fins a 3600 usuaris però en cap cas s’hauran d’abonar llicències addicionals per adquisició o
manteniment a les dels empleats entrats en l’aplicatiu i amb les condicions de preavís
establertes als PPT.

6.- Consideració d’aquestes interpretacions autèntiques
Aquestes interpretacions s’han de considerar les autèntiques per part del licitador si
decideix acceptar el contracte perquè només en aquest sentit són coherent amb els
PPT.
No hi cap l’exclusió o la desestimació o la petició de subsanació, sempre i quan
s’efectuï l’acceptació d’aquests extrems atès el caràcter de procediment negociat
sense publicitat, i de conformitat amb l’Annex IV que ha regit el procediment.
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A efectes interpretatius es faran constar al contracte els esmentats aclariments o be
s’incorporarà una referencia al present informe com a annex inseparable al contracte.

7.- Proposta que acompleix els requisits bàsics sol·licitats.
Per la resta, la proposta presentada acompleix els requeriments bàsics exigits en el plec de
prescripcions tècniques, i, per tant, amb les consideracions efectuades d’interpretació autèntica al precedent apartat 5è, la mateixa passarà a ser valorada en el criteri de subjecció i
compliment del criteri econòmic que ha estat establert com a criteri únic i amb un impacte
de fins a 100 punts.

8.- Criteri d’adjudicació de conformitat amb l’Annex IV.
L’annex IV que ha regit el procediment, estableix textualment:

“Oferta econòmica (100 punts)
Es valorarà amb la màxima puntuació l’oferta econòmica més baixa.”

Hem d’interpretar, atenent a que es tracta d’un procediment negociat sense publicitat per
exclusivitat que cal que el preu estigui dins dels paràmetres establerts a la documentació publicada per a la licitació i que presenta el proveïdor únic.

El procediment estableix els seguits preus limitants:
Bossa d’Hores:

L’import màxim en bossa d’hores per l’anualitat 2021 serà de 250 hores per 56 € hora.
Per tant : 14.000 €
L’import màxim en bossa d’hores per l’anualitat 2022 serà de 470 hores per 56 € hora.
Per tant: 26.320 €
Manteniment llicències:
Fins a 2000 llicencies : 10.790 €
Cada paquet addicional de 500 llicències : 1.337 €
OFERTA ECONÒMICA PRESENTADA PEL LICITADOR:
Any 2021: 14.000.- €. Corresponent a Bossa d’hores.
Any 2022: 37.110.- €. Corresponents a 26.320 € de bossa d’hores més 10.790 € corresponent al
manteniment d’un paquet de 2.000 llicències.
Per tant, el preu ofertat es troba dins de les quanties incloses als Plecs que han regit el procediment i correspon l’atorgament dels 100 punts establerts per aquesta oferta econòmica.
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III.- CONCLUSIÓ.
L’empresa licitadora GLOBAL PLANNING SOLUTIONS S.L. amb NIF/C.I.F. núm.B-63863948
es considera que ha resultat adjudicatària del present procediment i que ha obtingut una
puntuació de 100 punts.

Sabadell a la data de signatura electrònica d’aquest document.

c=ES, o=Consorci Corporació
Sanitària Parc Taulí de Sabadell,
2.5.4.97=VATES-Q5850005I,
ou=Treballador públic de nivell
alt d'autenticació,
title=DIRECTOR DE RECURSOS
HUMANS, sn=LLAMAS LOSILLA DNI 36562770S,
givenName=ANTONI,
serialNumber=IDCES-36562770
S, cn=ANTONI LLAMAS LOSILLA
- DNI 36562770S (AUT)
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